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In Dutch (Samenvatting)
Het doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek was de ontwikkeling van een geavanceerde en universele cellulaire automaten modelleeromgeving die geschikt zou moeten
zijn voor een breed scale aan theoretisch en praktisch onderzoek, voor een-, twee- en driedimensionale problemen.
Hoofdstuk 2 beschrijft bestaande cellulaire automaten modelleeromgevingen, waarvoor
negen vereisten zijn geformuleerd. Een overzicht van bestaande software wordt gepresenteerd,
en een analyse in hoeverre deze systemen overeenstemmen met de lijst van vereisten.
“CAME& L ” (“Cellular Automata Modeling Environment & Library”) is ontwikkeld als
antwoord op de genoemde lijst van vereisten. Met CAME& L kan een bredere klasse van
systemen dan alleen “cellulaire automaten” gemodelleerd worden. Dit is mogelijk door opspliting van de functionaliteit in vijf onafhankelijke componenten: roosters, data, metrieken,
regels, en analyse instrumenten.
Hoofdstuk 3 is opgedeeld in twee delen, met elk een toepassing van CAME& L voor theoretisch georienteerd onderzoek. Sectie 3.1 beschrijft een analyse van structuren die door
een een-dimensionale binaire cellulaire automaat worden gegenereerd. Hierbij staat de vraag
hoeveel en welke equivalentieklassen onderscheiden kunnen worden centraal. In totaal zijn
70 classificaties gevonden. Daarnaast is aangetoond dat strukturen die door een automaat
met geheugen zijn gegenereerd tot dezelfde klasse kunnen behoren als structuren die door
een automaat zonder geheugen worden gegenereerd.
Een tweede theoretische toepassing wordt beschreven in sectie 3.2. Dankzij de ontkoppeling van de metrieken van de rest van het computationele model is het mogelijk om nietstandaard coordinatensystemen te gebruiken. Een afbeelding van een multidimensionaal
rooster op een-dimensionale coordinaten noemen we “gegeneraliseerde coordinaten”. Met
CAME& L is het mogelijk om verschillende gegeneraliseerde coordinaten te onderzoeken en
te testen. Met gegeneraliseerde coordinaten kan een rooster eenvoudig worden uitgebreid,
want toevoegen van nieuwe cellen aan het eind van een keten eenvoudiger is dan reallocatie
van een multidimensionale blokstructuur. Daarnaast is serialisatie van de status van de
automaat eenvoudig juist omdat dit een een-dimensionale datastructuur is.
Hoofdstuk 4 beschrijft een toepassing van CAME& L voor een drie-dimensionaal tumorgroeimodel. Ten eerste zijn een aantal modellen om afname van tumormassa ten gevolge
van necrose met elkaar vergeleken. Daarnaast is gekeken naar de delingsnelheid van tumor
cellen en het percentage succesvolle celdelingen. Aangezien het moeilijk is om dergelijke
microscopische parameters in-vivo te meten, zijn simulaties van tumorgroei vergeleken met
in-vitro en in-vivo experimenenten, zodat enige conclusies getrokken konden worden over
deze parameters. Onze resultaten suggereren dat minstens 55% van tumor LoVo cellen
delen.
De gepresenteerde toepassing van CAME& L laten zien dat CAME& L een universele en
krachtige modelleeromgeving is voor een-dimensionale (sectie 3.1), twee-dimensionale (sectie 3.2), en drie-dimensionale (hoofdstuk 4) problemen.
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